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1. Nos termos do Código Civil de 1916, em seu art. 682, IV, haveria a extinção do
contrato de mandato tão logo houvesse a execução, pelo mandatário, da prestação
que justificou a outorga de poderes, dada a incontroversa natureza causal da referida
avença,  cuja existência perdurava até  que a finalidade pretendida pelo mandante
fosse alcançada.

2.  O  contrato  de  compra  e  venda  restaria  plenamente  válido,  ou  seja,  estaria
aperfeiçoado quando as partes convencionassem acerca do objeto a ser alienado e do
preço a ser pago por ele, de modo que, alcançado esse estágio, o ajustamento de
vontades já produziria efeitos de natureza obrigacional, posto que, a partir de então,
ao vendedor era imposta a obrigação de vender o bem avençado ao comprador e a



este o dever de adimplir a prestação pecuniária àquele. Inteligência do art. 1.126, do
Código Civil de 1916.

3. A ocorrência ou não da transcrição do conteúdo do título translativo no registro do
bem não interferia na existência ou na validade da relação obrigacional constituída,
posto que integrava o plano da eficácia do negócio jurídico, enquanto medida que
importava no cumprimento da prestação avençada, ou seja, apenas a aquisição da
propriedade pelo adquirente ficava dependente da prática do referido ato cartorário
Inteligência dos art. 530, I, 531, 533 e 860, parágrafo único, do Código Civil de
1916.

4. Dá-se a alienação a  non domino  quando o alienante não é proprietário do bem
alienado,  não  dispõe  de  legitimidade  específica  para  a  convencionar  sobre  a
alienação e nem há a ratificação da venda pelo efetivo proprietário.

5. Em aplicação da Teoria da Aparência, devem ser preservados os interesses do
terceiro de boa-fé que supôs legitimamente adquirir um bem por intermédio de um
representante que, nada obstante aparentar exercer regularmente a representação do
alienante, não tem legitimação para celebrar a alienação. Entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.473.437/GO.

6. “Se um bem imóvel for alienado a duas ou mais pessoas, aquela que primeiro
registrar o título adquirirá a propriedade, resolvendo-se a relação entre o alienante e
os demais adquirentes em perdas e danos, sem que lhes seja dado demandar em face
do  novo  proprietário.”  (TJPB  -  Acórdão/Decisão  do  Processo  Nº
00008340220148150751,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira , j. em 07-11-2016).

7. O percebimento de indenização por perdas e danos, com fundamento em lucros
cessantes,  pressupõe  a  comprovação  de  efetivos  prejuízos  suportados  pela  parte
interessada,  não  havendo  fundamento  legal  que  autorize  a  aplicação  de  regras
hipotéticas  de  justeza,  tais  como  o  cálculo  a  partir  dos  supostos  aluguéis  não
percebidos  ou  da  diferença  pecuniária  entre  os  valores  de  duas  alienações
celebradas.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  às
Apelações  n.  0021988-41.2009.8.15.0011,  em que figuram  como Apelantes  Ivan
Menezes de Melo e Gilberto Alexandre Gomes e como Apelados os Apelantes e
Valdecy Cândido.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator,  em conhecer das Apelações, dar
parcial  provimento ao Apelo interposto por Ivan Menezes  de Melo  e  negar
provimento ao interposto por Gilberto Alexandre Gomes.

VOTO.

Contra a  Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª.  Vara Cível  da Comarca de
Campina Grande, f. 349/363, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais,



Materiais  e  por  Lucros  Cessantes  proposta  por  Gilberto  Alexandre  Gomes em
desfavor de  Valdecy Cândido  e de  Ivan Menezes de Melo,  em que foi julgado
improcedente o pedido em relação ao Primeiro e procedente quanto ao Segundo,
ordenando que haja o pagamento de Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
cruzeiros), a título de dano material, atualizados, pelo INPC, desde 02 de julho de
1993 até a data do efetivo adimplemento, com a incidência de juros moratórios a
partir do evento danoso, de R$ 22.316,76 (vinte e dois mil, trezentos e dezesseis
reais e setenta e seis centavos, a título de lucros cessantes, atualizados pelo INPC e
acrescidos de juros de mora desde o evento danoso até a data do efetivo pagamento,
e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, corrigidos a partir da
data da prolação da Sentença, com a incidência de juros moratórios desde o evento
danoso,  ao  fundamento  de  que  o  ato  ilícito  do  qual  o  Autor  foi  vítima  foi  de
responsabilidade tão somente de Ivan Menezes de Melo, ante o fato de ele haver
reconhecido,  na  Contestação,  f.  174/178,  sua  culpa  exclusiva  na  venda  em
duplicidade do Terreno n. 10, da Quadra n. 21, do Loteamento Jardim América, na
Praia  do  Bessa,  João  Pessoa,  Paraíba,  e  por  não  haver  nos  autos  prova  da
participação, anuência ou ciência do Apelado Valdecy Cândido na referida avença
ilegal, interpuseram Apelações o Segundo Réu e o Autor.

Em  suas  razões,  f.  382/401,  arguiu,  como  preliminar,  sua  ilegitimidade
processual passiva, ao argumento de que sua atuação no negócio jurídico a que se
refere a pretensão deduzida pelo Autor se deu na condição de mandatário, posto que
agiu conforme os poderes que lhe foram outorgados na procuração pública subscrita
pelo  Apelado  Valdecy  Cândido,  razão  pela  qual  somente  este,  na  qualidade  de
mandante, deve responder por eventuais danos decorrentes da avença.

Também como preliminar, arguiu a nulidade do provimento jurisdicional, ao
argumento  de  que  o  2º.  Apelante  pediu  que  os  lucros  cessantes  decorrentes  do
alegado evento danoso fossem calculados a partir do valor que ele poderia haver
auferido com o aluguel  do imóvel  supostamente alienado em duplicidade,  e  não
considerando  a  diferença  entre  o  valor  que  ele  pagou na  aquisição  do bem e  a
quantia  adimplida  posteriormente  pelo  segundo  adquirente,  pugnando  pela
declaração de nulidade do respectivo capítulo da Sentença.

Vencidas as preliminares, no mérito, afirmou que não restou comprovado nos
autos  o  direito  ao  percebimento  de  compensação  pecuniária  a  título  de  danos
materiais, morais e lucros cessantes pelo Autor, não sendo possível o arbitramento
de  valores  indenizatórios  dissociados  da  demonstração  do  efetivo  prejuízo
suportado, pugnando pelo provimento do Apelo e pela reforma da Sentença, para
que  o  pedido  seja  julgado  improcedente,  entretanto,  caso  não  seja  esse  o
entendimento, requereu a minoração dos valores das indenizações e que os índices
de correção monetária e de juros moratórios só incidam a partir da data da citação.

Contrarrazoando, f. 443/445, Valdecy Cândido afirmou que o 1º. Apelante
adota  conduta  claramente  contraditória,  em  violação  à  cláusula  geral  da  boa-fé
processual,  posto  que  aduz em seu  Recurso  razões  que  destoam das  afirmações
deduzidas  em sua Contestação,  oportunidade em que assumiu a responsabilidade
pelo  cometimento  do  ato  ilícito  questionado  pelo  Autor,  pugnando  pelo
desprovimento do Apelo.



Intimado, f. 438, Gilberto Alexandre Gomes não apresentou contrarrazões ao
Apelo interposto por Ivan Menezes de Melo, f. 479.

Em  suas  razões,  f.  402/436,  Gilberto  Alexandre  Gomes,  arguiu,  como
preliminares, o cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi facultada a
oportunidade de manifestar-se acerca do Ofício n. 168/2015 – 1º. CRCPN, remetido
pelo Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito de Galante, f. 348, e a invalidade
do ato processual que ordenou a reunião desta Demanda com a Ação n. 0018930-
25.2012.8.15.0011,  ante  a  ausência de  relação de conexidade hábil  a  justificar  a
prolação  de  julgamento  em  conjunto,  requerendo  a  declaração  de  nulidade  da
Sentença.

Vencidas  as  preliminares,  no  mérito,  alegou  que  ambos  os  Réus  são
responsáveis  pelo  ato  ilícito  praticado,  posto  que,  nada  obstante  as  alienações
haverem sido formalizadas por Ivan Menezes de Melo,  este agiu na condição de
mandatário,  no exercício dos  poderes  que lhe foram outorgados pela  Procuração
subscrita  por  Valdecy Cândido,  mandante  e  proprietário  do  imóvel  alienado  em
duplicidade, razão pela qual devem ser responsabilizados, de forma solidária, pelos
danos causados.

Afirmou que a quantificação pecuniária da indenização por danos materiais
deve considerar  o valor venal atual do imóvel,  e não a  quantia paga na data da
celebração  da  avença,  que  os  lucros  cessantes  devem ser  calculados  a  partir  da
quantia que não foi auferida a título de aluguel, considerado para esse fim o importe
mensal de 2% (dois por cento) da avaliação do bem, e que a compensação por danos
morais deve ser majorada, dada a gravidade da conduta dos Réus e as consequências
perniciosas  causadas,  pugnando  pelo  provimento  do  Apelo  e  pela  reforma  dos
respectivos capítulos da Sentença, para que haja a majoração de todos os valores
indenizatórios objetos da condenação.

Contrarrazoando, f. 439/442, Valdecy Cândido afirmou que a preliminar de
nulidade da Sentença não deve ser acolhida, posto que a presente Demanda e a Ação
n. 0018930-25.2012.8.15.0011 possuem, entre si, relação de conexidade, razão pela
qual foi correto o julgamento em conjunto das lides.

No mérito, alegou que o dano suportado pelo Autor decorre de sua própria
negligência, posto que não registrou o contrato de compra e venda do imóvel que
adquiriu,  de  modo a  dar  a  devida  publicização da  avença  para  terceiros,  e  que,
considerando que a compra do bem se deu no ano de 1993, a propositura da presente
demanda  em 2009,  dezesseis  anos  depois,  é  fato  suficiente  para  comprovar  sua
desídia  com a  questão,  razão  pela  qual  sua  irresignação  não  deve  ser  acolhida,
pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Em  suas  Contrarrazões,  f.  461/475,  Ivan  Menezes  de  Melo  afirmou
concordar com as razões arguidas na preliminar de cerceamento de defesa suscitada
por  Gilberto  Alexandre  Gomes,  afirmando  que  também não  lhe  foi  facultada  a
oportunidade de manifestar-se acerca do Ofício n. 168/2015 – 1º. CRCPN, remetido
pelo Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito de Galante, f. 348, pugnando,
também, pela declaração de nulidade da Sentença.



Caso não seja esse o entendimento, afirmou que não houve invalidade no ato
em  que  foi  ordenada  a  reunião  desta  Demanda  com  a  Ação  n.  0018930-
25.2012.8.15.0011,  porquanto  a  relação  de  semelhança  entre  ambas  justifica  a
conexão havida,  e,  quanto ao mérito,  repisou as  razões  deduzidas  no Apelo  que
interpôs,  pugnando  pelo  desprovimento  da  Apelação  interposta  por  Gilberto
Alexandre Gomes.

A Procuradoria de Justiça, f. 450/455, opinou pelo provimento parcial dos
Apelos,  declarando a nulidade da  Sentença,  ao argumento de que  a  prolação da
Decisão  impugnada  não  foi  antecedida  de  intimação  das  Partes  para  que  se
manifestassem acerca do Documento de f.  348 e  que o provimento jurisdicional
prolatado  não  se  ateve  aos  limites  deduzidos  no  Pedido,  posto  que  arbitrou  a
indenização por lucros cessantes a partir de critério distinto do requerido pelo Autor.

É o Relatório.

Considerando  que  as  Apelações foram  interpostas contra  Sentença
publicizada antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, f. 363-v, o juízo
de admissibilidade deve ser exercido com fundamento nas disposições normativas
processuais vigentes até então, nos termos do Enunciado Administrativo nº. 02 do
STJ1,  pelo  que,  presentes  os  requisitos  exigidos  pelo  Código  revogado,  delas
conheço, julgando-as conjuntamente.

Segundo a Teoria da Asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça2, a
análise  da  legitimidade  ordinária,  enquanto  questão  de  admissibilidade,  deve  se
adstringir a um juízo apriorístico fundamentado nas afirmações trazidas na Inicial, e
não  ao  cotejo  entre  a  narrativa  do  Autor  e  as  provas  produzidas  no  curso  do
processo, porquanto o exercício do direito de ação é autônomo em relação ao direito
material discutido.

Como a  causa  de  pedir  é  o  direito  de  indenização  pelos  supostos  danos
ocasionados ao Autor em decorrência da venda em duplicidade de um bem imóvel, e
considerando que, segundo a narrativa autoral, o alegado ato ilícito foi praticado por
Ivan  Menezes  de  Melo,  se  não  em  nome  próprio,  ao  menos  na  qualidade  de
mandatário do vendedor, está caracterizada a sua pertinência subjetiva com a lide,
motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 1º.

1 STJ,  Enunciado  administrativo  nº.  02: Aos  recursos  interpostos  com fundamento  no  CPC/1973
(relativos a  decisões  publicadas  até  17 de março  de  2016)  devem ser  exigidos os  requisitos  de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.

2 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS  POR  INTERMÉDIO  DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  LEGITIMIDADE
PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. [...].
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a
pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da
teoria  da  asserção,  segundo  a  qual  as  condições  da  ação  devem  ser  aferidas  tomando  como
pressuposto,  provisoriamente,  apenas  em  juízo  de  admissibilidade  da  demanda,  as  próprias
afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.
[…]  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ,  AgRg no  AREsp  740.588/SP,  Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).



Apelante.

Quanto  à  preliminar  de  nulidade  do  provimento  jurisdicional,  ante  uma
suposta falta de adstrição entre o que restou julgado e a pretensão deduzida pelo
Autor, o fato de o Juízo de 1º. Grau, ao julgar procedente o pedido de indenização
por  lucros  cessantes,  haver  adotado,  na  quantificação  do  valor  da  condenação,
critérios distintos daqueles sugeridos na Petição Inicial,  não importa  em Decisão
extra ou ultra petita, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade da Sentença
suscitada pelo 1º. Apelante.

Em  relação  ao  aludido  cerceamento  de  defesa,  deduzido  nas  Razões
Recursais  de  Gilberto  Alexandre  Gomes,  e  ratificado  na  Contraminuta  de  Ivan
Menezes de Melo, fundamentado no fato de não haver sido facultado às Partes a
oportunidade de manifestarem-se sobre o Ofício n. 168/2015 – 1º. CRCPN, remetido
pelo Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito de Galante, f. 348, o ato omissivo
do  Juízo  de  1º.  Grau,  conquanto  em  desconformidade  com  o  regramento  legal
processual,  não  importou  em  prejuízo  a  qualquer  dos  Apelantes,  posto  que  a
informação trazida  no  referido  Documento,  de  que  não foi  localizada  averbação
cartorária da Procuração de f.  30,  não integrou as razões de decidir  adotadas na
Sentença impugnada e não é suficiente para infirmá-las, de modo que não dispõe de
aptidão para elidir, agravar ou atenuar a condenação nos termos em que foi decidida.

Idêntica conclusão se impõe quanto ao fato de haver sido declarada a relação
de conexidade com a Ação n. 0018930-25.2012.8.15.0011, posto que a reunião dos
autos em nada afetou o julgamento desta Demanda, dada a ausência de modificação
do Juízo competente ou de ampliação do acervo probatório, notadamente por não
haver ocorrido sequer apreciação do mérito da lide reputada conexa, ao fundamento
de carência de interesse processual de agir.

Considerando que a declaração de invalidade dos atos processuais pressupõe
a ocorrência de efetivo prejuízo suportado pelo litigante que a requerer e que não há
nos  autos  demonstração  de  que  os  fatos  narrados  impuseram ônus  de  qualquer
natureza,  rejeito  a  preliminar  de  nulidade  da  Sentença  suscitada  pelo  2º.
Apelante.

Passo ao mérito.

Resulta  demonstrado  nos  autos  que  Valdecy Cândido celebrou com  Ivan
Menezes  de  Melo  um  contrato  de  mandato,  por  meio  do  qual  o  Segundo  foi
nomeado  e  constituído  como  bastante  procurador  do  Primeiro,  nos  termos  da
Procuração Pública de f. 30/30-v, com amplos e irrevogáveis poderes para o fim
especial de assinar escritura de compra e venda, dar recibos, subscrever quitação, ir
a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, vender e prometer vender o lote
de terreno n.  10, da Quadra n. 21,  do Loteamento Jardim América,  na Praia do
Bessa, nesta Capital, pertencente ao Outorgante, f. 31/33-v.

 No exercício dos poderes que lhe foram outorgados e atuando em nome do
Mandante, Ivan Menezes de Melo se obrigou a vender o referido imóvel a Gilberto
Alexandre Gomes, a quem coube o adimplemento de Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões  de  cruzeiros),  em  29  de  junho  de  1993,  e  de  Cr$  450.000.000,00



(quatrocentos e cinquenta milhões de cruzeiros), em 02 de julho de 1993, conforme
Contrato  de  Compra  e  Venda constante  às  f.  39/39-v,  não  havendo,  contudo,  a
averbação  cartorária  do  referido  título  translativo,  tampouco  a  lavratura  e  a
transcrição da correlata escritura pública.

Munido  do  mesmo  instrumento  procuratório,  cujos  poderes  haviam sido
substabelecidos a Gilberto Alexandre Gomes, Ivan Menezes de Melo convencionou,
também em nome de Valdecy Cândido, uma segunda alienação do referido imóvel a
um outro Adquirente, a MC Construtora Ltda., em 17 de abril de 2007, pelo preço
de R$ 51.250,00 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), havendo, desta
feita, a lavratura e o registro da Escritura Pública de Compra e Venda, f. 40/41.

Nos termos do Código Civil de 1916, em seu art. 682, IV, vigente à data em
que Ivan Menezes de Melo foi constituído como procurador de  Valdecy Cândido,
haveria  a  extinção do contrato de mandato tão logo houvesse a  execução3,  pelo
mandatário, da prestação que justificou a outorga de poderes, dada a incontroversa
natureza causal da referida avença4, cuja existência perdurava até que a finalidade
pretendida pelo mandante fosse alcançada5.

Também conforme o Código Civil revogado, o contrato de compra e venda
restaria  plenamente  válido,  ou  seja,  estaria  aperfeiçoado  quando  as  partes
convencionassem acerca do objeto a ser alienado e do preço a ser pago por ele, de
modo que, alcançado esse estágio, o ajustamento de vontades já produziria efeitos
de natureza obrigacional, nos termos do art. 1.1266, posto que, a partir de então, ao
vendedor era imposta a obrigação de vender o bem avençado ao comprador e ao
comprador o dever de adimplir a prestação pecuniária ao vendedor.

A ocorrência  ou  não  da  transcrição  do  conteúdo  do título  translativo  no
registro do bem, portanto, não interferia na existência ou na validade da relação
obrigacional  constituída,  posto  que  integrava  o  plano  da  eficácia  do  negócio
jurídico, enquanto medida que importava no cumprimento da prestação avençada,
ou seja, apenas a aquisição da propriedade pelo adquirente ficava dependente da
prática  do  referido  ato  cartorário,  nos  termos  dos  art.  530,  I,  531,  533  e  860,

3 “Terminação do prazo ou conclusão do negócio. Outorgados poderes para determinado negócio,  a
conclusão deste opera   ipso facto   a cessação do mandato, pela aplicação da regra segundo a qual o
mandatário especial não pode representar o comitente em ato diverso.” (PEREIRA, Caio Mário da
Silva. Instituições de direito civil – Vol. III / Atual. Caitlin Mulholland. – 21. ed. – Rio de Janeiro:
Forense, 2017).

4 “Nessa linha, vale registrar que, da mesma maneira que a maioria das figuras contratuais nominadas
do Código Civil (ressalvados os títulos de crédito), o contrato de mandato é um contrato causal,
vinculado, portanto, à causa que o determinou, podendo ser declarado inválido se tal causa for
considerada  inexistente,  ilícita  ou  imoral.”  (GAGLIANO,  Pablo;  PAMPLONA FILHO,  Rodolfo.
Novo curso de direito civil: contratos em espécie. Tomo II. 7ª. Ed. Saraiva: São Paulo, 2014).

5 “(…) é evidente, a conclusão do negócio é a “morte natural” do mandato, com a realização da
finalidade para a qual foi concebido.”(GAGLIANO, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo
curso de direito civil: contratos em espécie. Tomo II. 7ª. Ed. Saraiva: São Paulo, 2014).

6 CC/1916, Art. 1.126. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde
que as partes acordarem no objeto e no preço.



parágrafo único, do Código Civil de 19167.

Na  hipótese  dos  autos,  considerados  os  poderes  específicos  que  foram
outorgados  por  Valdecy  Cândido,  o  contrato  de  mandato  celebrado  com  Ivan
Menezes de Melo se extinguiu no exato momento em que este se obrigou a vender,
a Gilberto Alexandre Gomes, f.  39/39-v,  o bem imóvel de cuja alienação estava
incumbido8,  nos  termos  da  Procuração  Pública  de  f.  30/30-v,  ainda  que  o
Adquirente, após adimplir a prestação pecuniária avençada, não haja transcrito o
título translativo na serventia extrajudicial competente.

Houve, portanto, a extinção do contrato de mandato avençado entre Valdecy
Cândido  e  Ivan  Menezes  de  Melo  em  02  de  julho  de  1993,  devendo  o  Ex-
Mandatário abster-se de exercer os poderes que lhe foram anteriormente outorgados,
sob pena de, na ausência de ratificação do Ex-Mandante, ficar obrigado a reparar o
dano decorrente de eventuais violações de direito ou prejuízos causados a terceiros,

7 CC/1916, Art. 530. Adquire-se a propriedade imóvel: I - Pela transcrição do título de transferência no
registro do imóvel. 
[…]
Art. 531. Estão sujeitos a transcrição, no respectivo registro, os títulos translativos da propriedade
imóvel, por ato entre vivos.
[…]
Art. 533. Os atos sujeitos a transcrição (arts. 531 e 532) não transferem o domínio, senão da data em
que se transcreverem (arts. 856, 860, parágrafo único).
[…]
Art. 860. Se o teor do registro de imóveis não exprimir a verdade, poderá o prejudicado reclamar que
se retifique.
Parágrafo único. Enquanto se não transcrever o título de transmissão, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel, e responde pelos seus encargos.

8 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  ESCRITURA DE  COMPRA E  VENDA E
REGISTRO PÚBLICO. MANDATÁRIO QUE ALEGA COMPRA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE
QUALQUER VÍCIO  QUE  MACULE  A COMPRA E  VENDA POSTERIOR  DEVIDAMENTE
ESCRITURADA E REGISTRADA. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE QUE SE OPERA COM
O REGISTRO IMOBILIÁRIO. ART. 1.245, DO CC. EXTINÇÃO DO MANDATO. ART. 682, IV,
DO CC. 1. Mandatário que alega ter adquirido imóvel através de procuração. Alegação de existência
de vício do consentimento. Direito real de propriedade se comprova com o registro imobiliário (art.
1.245,  do CC).  Não dispondo a lei  em contrário,  a  escritura pública é  essencial  à  validade  dos
negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais
sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País (art. 108, do
CC).  2.  Inexistência  de  qualquer  alegação  de  ilicitude  na  aquisição  imobiliária  escriturada  e
registrada. Não há um só ato descrito na inicial que desenhe qual a conduta ilícita efetiva que teria
causado alguma mácula no negócio jurídico aperfeiçoado. 3. Com a compra e venda aperfeiçoada
extingue-se o mandato (art. 682, IV, do CC). Instrumento de mandado que sequer continha o termo
de irretratabilidade e irrevogabilidade. 4. A ação anulatória, é desconstitutiva de direito, de cunho não
condenatório, devendo ser observada a norma insculpida no art. 20, § 4º, do Código de Processo
Civil, atendidos os requisitos das alíneas do § 3º, do mesmo diploma legal. Verba honorária fixada
com  equidade,  observado  o  valor  economicamente  perseguido,  atendidos  os  princípios  da
proporcionalidade e razoabilidade. 5.  Recurso de apelação conhecido a que se nega provimento.
(Apelação Cível nº 0001675-15.2016.827.0000, 4ª Turma da 1ª Câmara Cível do TJTO, Rel. Maysa
Vendramini Rosal. j. 20.04.2016). 

Procuração em causa própria. Conclusão do negócio. Substabelecimento. Devidamente transferida
a procuração em causa própria e operada a transferência do domínio em favor do outorgado,
extingue-se o mandato, nos termos do CC/1916 1316 IV parte final [CC 682 IV], e não pode ser
substabelecido (STF, 1.ª T., RE 67728, rel. Min. Eloy da Rocha, j. 29.04.1975 Juis 05/3.º trim./96).



nos termos dos art. 159 e 1.296, do Código Civil revogado9.

Ante a extinção do contrato de mandato, a segunda avença, convencionada
entre Ivan Menezes de Melo e a MC Construtora Ltda., em 17 de abril de 2007,
deu-se a non domino10, posto que o Alienante não era proprietário do bem alienado,
não dispunha de legitimidade específica para convencionar nova alienação e nem
houve  a  ratificação  da  venda  por  qualquer  dos  sujeitos  titulares  de  direitos
relacionados ao imóvel, seja por Valdecy Cândido, em nome de quem ainda havia o
registro cartorário, ou por  Gilberto Alexandre Gomes, em favor de quem houve o
compromisso anterior de transmissão da propriedade.

Ainda  que  o  referido  negócio  haja  sido  celebrado  por  quem  não  era
proprietário, com mácula ao  verus dominus11,  o contrato subscrito entre as partes
não entabula avença inexistente ou inválida12, posto que, tal como admitido pelo
Superior  Tribunal  de  Justiça13,  no  julgamento  do  REsp  n.  1.473.437/GO14,  em

9 CC/1916, Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar
direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.
[…]
Art. 1.296. Pode o mandante ratificar ou impugnar os atos praticados em seu nome sem poderes
suficientes.

10 “A venda a non domino é aquela realizada por quem não é o proprietário da coisa e que,
portanto, não tem legitimação para o negócio jurídico. Soma-se a essa condição, o fato de que o
negócio  se  realiza  sob  uma conjuntura  aparentemente  perfeita,  instrumentalmente  hábil  a
iludir qualquer pessoa.”  (STJ,  REsp 1473437/GO,  Rel.  Ministro  Luís  Felipe  Salomão,  Quarta
Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 28/06/2016).

11 “Ao revés do que entendeu o aresto impugnado, a ineficácia do ajuste quanto ao verus dominus não
induz à inexistência ou nulidade do ato jurídico entre o alienante   a non domine   e o adquirente.”
(STJ,  REsp  39.110/MG,  4.ª  Turma,  Rel.  Min.  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira,  j.  28.03.1994,
DJ25.04.1994, p. 9.260).

12 “A compra e venda a   non domino   é válida e eficaz, no plano do direito das obrigações, porque a
compra e venda é negócio jurídico consensual  (…).  Não se trata de compra e venda nula ,
solução que revela bem parcos conhecimentos jurídicos nos que a afirmam.” (MIRANDA, Pontes de.
Tratado de direito privado. Tomo IV. 7ª. Ed. RT, 1983. p. 26-27).

13 “É possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por
pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-
fé. Precedentes.” (STJ, AgRg no REsp 1548642/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016).

“O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício
na  negociação  empreendida  por  pessoa  que  se  apresenta  como  habilitada  para  tanto,  visando
resguardar  os  direitos  do terceiro  de  boa-fé.”  (STJ,  RCD no AgRg no  AREsp 585.960/SP,  Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 16/09/2015).

14 “Assim,  no  caso  dos  autos,  houve  venda  a  non  domino,  na  classificação  dada  pela  doutrina  e
jurisprudência,  consistente na  alienação empreendida por aquele que não é o proprietário da
coisa, nos casos em que o adquirente tem a convicção de que negocia com o proprietário, uma vez
que a conjuntura é aparentemente perfeita, instrumentalmente hábil a iludir qualquer pessoa. Dito de
outro modo, a venda a non domino é aquela realizada por quem não tem poder de disposição
sobre a coisa. Vale dizer, o que emerge, como vício, na venda a non domino é a completa falta
de legitimação do alienante,  que consiste na inaptidão específica para determinado negócio
jurídico.” (STJ, REsp 1473437/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
07/06/2016, DJe 28/06/2016).



aplicação da Teoria da Aparência15, devem ser preservados os interesses do terceiro
de  boa-fé  que  supôs  legitimamente  adquirir  um  bem  por  intermédio  de  um
representante que, nada obstante aparentar exercer regularmente a representação do
alienante, não possui legitimação para celebrar a alienação.

Registre-se  que  não  há  nos  autos  prova  de  que  a  2ª.  Adquirente,  MC
Construtora Ltda., admitiu, ao contratar, os riscos de uma eventual invalidade ou
agiu  de  má-fé  ao  acordar  com Ivan  Menezes  de  Melo  a  aquisição  do  imóvel,
devendo ser considerado, para fins de qualificação de sua boa-fé, o fato de o suposto
Mandatário ser portador de um título que consubstanciava um mandato, ainda que
aparente16,  e  de  a  propriedade  do  bem  não  haver  sido  transmitida  a  Gilberto
Alexandre  Gomes,  ante  a  ausência  de  transcrição  do  conteúdo  do  Contrato  de
Compra e Venda constante às f. 39/39-v, subscrito quase quatorze anos antes.

Ambos  os  títulos  translativos  subscritos  por  Ivan  Menezes  de  Melo,
portanto, seja o que se refere ao negócio convencionado com Gilberto Alexandre
Gomes, em 02 de julho de 1993, f. 39/39-v, seja o relativo à alienação celebrada
com a MC Construtora Ltda., em 17 de abril de 2007, f. 40/41, são existentes e
válidos, de modo que, para fins de transmissão da propriedade, seria eficaz aquele
que primeiro houvesse sido registrado no cartório de imóveis competente17.

15 Administradora  de  Imóveis.  Rescisão  de  Contrato.  Excesso  de  Mandato.  Teoria  da  Aparência.
Validade do Ato. Locação. Rescisão. Entrega das chaves `a administradora que detinha mandato com
poderes para a administração em geral, excluída a rescisão do contrato e quitação das respectivas
verbas.  Excesso  de  mandato.  Aplicação  dos  artigos  665,  861,  866  e  874  do  CC/2002.
Responsabilidade do mandatário perante o mandante e terceiros de boa-fé' pelos atos praticados com
extrapolação dos poderes. Convolação do contrato de mandato em gestão de negócios.  Teoria da
aparência.  Vigora  em  nosso  sistema  a  teoria  da  aparência  que  impõe  a  validade  do  ato
praticado por pessoa que apresente sinais exteriores de poderes, influenciando a credibilidade
do homem médio. Com esta teoria, o sistema jurídico prestigia as relações que se baseiam na
confiança e na boa-fé'. Neste aspecto, se o locatário rescindiu o contrato junto `a administradora
que aparentava poderes para tanto, o ato será valido e eficaz, em relação ao contratante de boa-fé,
devendo  o  mandante  postular  eventuais  prejuízos  em  face  do  mandatário  desidioso.  Quanto  a
pretensão da apelante de remover os bens moveis deixados pelo locatário para o depósito publico,
merece  acolhimento,  em  vista  da  dificuldade  daí  decorrente  para  futura  utilização.  Recurso
parcialmente provido. (TJRJ,  Apelação n.  0001036-28.2003.8.19.0209,  Des(a).  Antônio Saldanha
Palheiro - Julgamento: 17/09/2003 - Décima Terceira Câmara Cível)

16 “É ainda no campo das obrigações do mandante que se deve situar a figura do mandato aparente, que
por sua importância desperta a atenção da doutrina e chega mesmo a inspirar escritos monográficos.
O problema apresenta-se quando um terceiro de boa-fé trata com alguém que tem toda a aparência de
ser representante de outrem, mas na realidade não é. Pelo princípio de proteção à boa-fé, reputar-se-á
válido o ato e vinculado ao terceiro o pretenso mandante. Se, pois, este, por ato que lhe pode ser
imputado, ou por sua conduta, permite supor a existência de uma representação regular, o ato
praticado lhe  é  oponível.  O fundamento  da eficácia  reside  na  aparência  do  mandato,  sem
necessidade de apurar a causa do erro. Lembram-se, como exemplos, o ter assinado em branco o
instrumento, ou havê-lo redigido obscuramente, ou ainda ter revogado o mandato sem comunicá-lo a
terceiro etc.” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – Vol. III / Atual. Caitlin
Mulholland. – 21. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2017).

17 “[…]  2.  A propriedade  de  bens  imóveis  não  é  adquirida  mediante  a  simples  celebração  de  um
contrato de compra  e  venda,  negócio jurídico  que  cria  apenas  uma relação  jurídica de natureza
obrigacional entre os contratantes (eficácia inter partes), gerando mera expectativa de aquisição da
propriedade,  ao  passo  que,  para  a  perfectibilização  do negócio  e a  aquisição  do direito  real  de
propriedade (eficácia erga omnes), faz-se necessário que o título seja levado a registro em cartório
imobiliário. 3.  Se um bem imóvel for alienado a duas ou mais pessoas, aquela que primeiro



Considerando que houve o efetivo registro do Contrato de Compra e Venda
celebrado em 17 de abril de 2007, f. 40/41, o lote de terreno n. 10, da Quadra n. 21,
do Loteamento Jardim América, na Praia do Bessa, nesta Capital, passou a pertencer
à MC Construtora Ltda.18, cabendo a Ivan Menezes de Melo, único responsável pelo
evento danoso, reparar o dano decorrente do descumprimento da avença celebrada
com Gilberto Alexandre Gomes, indenizando-o pelos prejuízos suportados19.

O valor referente ao dano material suportado, tal como restou decidido na
Sentença  impugnada,  corresponde  ao  valor  do  Contrato  de  Compra  e  Venda
constante às f. 39/39-v., devendo ser atualizado desde a data do efetivo prejuízo, nos
termos do Enunciado n. 43, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, Cr$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros), corrigidos desde 29 de junho de
1993,  e  Cr$  450.000.000,00  (quatrocentos  e  cinquenta  milhões  de  cruzeiros),
corrigidos desde 02 de julho de 1993.

registrar o título adquirirá a propriedade, resolvendo-se a relação entre o alienante e os demais
adquirentes  em  perdas  e  danos,  sem  que  lhes  seja  dado  demandar  em  face  do  novo
proprietário. […]” (TJPB - Acórdão/Decisão do Processo Nº 00008340220148150751, 4ª Câmara
Especializada Cível, Relator Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira , j. em 07-11-2016).

18 APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CIVIL.  VENDA DE  IMÓVEL POR  DUAS  VEZES.  Primeira
aquisição não levada ao registro na matrícula do imóvel. Segunda compra devidamente registrada em
cartório. Intangibilidade. Precedente do colendo STJ. Unânime. I. Os direitos reais sobre imóveis
constituídos,  ou transmitidos por atos entre vivos,  só se adquirem com o registro no cartório de
registro de imóveis dos referidos títulos (art. 1.227 do Código Civil). II.  O só fato de haver um
segundo negócio de compra e venda sobre o mesmo bem (mesmo que irregular do ponto de vista
obrigacional, gerando, inclusive, o dever de reparação por perdas e danos) não implica a nulidade da
segunda venda, tampouco a do registro imobiliário devidamente levado à matrícula do imóvel. III.  Se
duas distintas pessoas, por escrituras diversas, comprarem o mesmo imóvel, a que primeiro
levar a sua escritura a registro é que adquirirá o seu domínio. É o prêmio que a Lei confere a
quem  foi  mais  diligente (RESP  104200/SP,  Rel.  Ministro  Cesar  Asfor  Rocha,  julgado  em
24/05/2000). lV. Recurso conhecido e improvido. (TJSE; AC 2013203188; Ac. 2925/2013; Segunda
Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Gilson Felix dos Santos; DJSE 19/03/2013; Pág. 38).

19 APELAÇÃO  CÍVEL.  PREJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO.  REJEITADA.  MÉRITO.  IMÓVEL.
VENDA. DUPLICIDADE. DIREITO DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. PRINCÍPIOS
DA  BOA-FÉ  OBJETIVA  E  SOCIALIDADE.  VIOLAÇÃO.  DANO  MORAL.  EXISTÊNCIA.
CULPA RECÍPROCA.  RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  1.  Conforme precedentes  dos
tribunais pátrios, a prescrição somente tem início quando nasce para o credor o direito de exigir
determinada prestação. Assim, não se deve ter como dies a quo do lapso prescricional a data em que
foi firmado o primitivo contrato de compra e venda, uma vez que, à época, sequer existia para o
demandante o direito de exigir do demandado o ressarcimento pela venda em duplicidade do imóvel.
Prejudicial rejeitada. 2. Mérito: Restando comprovado que a parte demandada vendeu o mesmo lote
duas vezes, para pessoas diversas, admitindo ela, expressamente, que cometeu este equívoco, é de ser
condenada a indenizar o comprador prejudicado. 3.  A parte, ao alienar imóvel em duplicidade -
Primeiramente ao autor e, posteriormente, ao terceiro - Viola os princípios da boa-fé objetiva e
da socialidade, privando o prejudicado do legítimo direito de dispor do bem e da função social
do contrato (art. 421 do CC). 4. Ocorre dano moral quando o bem imóvel adquirido pelo autor não
mais lhe pertence, uma vez que vendido, em duplicidade, a terceiro, sendo construído no local um
prédio com vários cômodos, situação em que resta patente o sentimento de frustração gerado pela
impossibilidade  de  alienar  o  bem com a  finalidade  de  aumentar  o  seu  patrimônio.  5.  É  de  ser
reduzido o quantum da indenização por danos morais quando o autor contribui substancialmente com
a ocorrência do fato, já que poderia ter promovido o registro do bem no cartório de imóveis, de
forma a inviabilizar a revenda do mesmo a terceiro, o que também poderia ser evitado se exercida a
prudente fiscalização do bem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APL 0004520-
90.2008.8.08.0012;  Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Telemaco  Antunes  de  Abreu  Filho;  Julg.
25/03/2013; DJES 11/04/2013).



Já o percebimento de indenização por perdas e danos, com fundamento em
lucros cessantes, pressupõe a comprovação de efetivos prejuízos suportados pela
parte  interessada,  conjuntura  essa  não  verificada  nos  autos,  não  havendo
fundamento  legal  que  autorize  a  aplicação de  regras  hipotéticas  de  justeza,  tais
como  o  cálculo  a  partir  dos  supostos  aluguéis  não  percebidos  ou  da  diferença
pecuniária  entre  os  valores das duas alienações  celebradas,  razão pela  qual  essa
fração da pretensão deduzida por Gilberto Alexandre Gomes não deve ser acolhida.

Assente-se que é desarrazoada a pretensão do Autor de receber, a título de
indenização por perdas e danos, os valores não auferidos em um eventual aluguel do
imóvel, posto que ele se manteve inerte durante quase quatorze anos, abstendo-se de
promover o registro do contrato de compra e venda do bem, ato que, se praticado
nesse interregno, haveria impedido a segunda alienação.

Quanto à indenização por danos morais, a reparação é devida ante o fato de
Gilberto Alexandre Gomes haver  suportado incontroversa frustração gerada  pela
impossibilidade de se tornar proprietário do imóvel objeto do contrato anteriormente
celebrado, estando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arbitrado pelo Juízo de
1º. Grau na Sentença, em patamar condizente com a dimensão do evento danoso, de
modo a reprimir o responsável a contento e compensar suficientemente a vítima.

Posto  isso,  conhecidas  as  Apelações  e  rejeitadas  as  preliminares  de
ilegitimidade passiva, suscitada pelo 1º. Apelante, e as de nulidade da Sentença,
suscitadas por ambos os Apelante, dou parcial provimento ao Apelo interposto
por Ivan Menezes de Melo para julgar improcedente o pedido de condenação
ao  pagamento  de  indenização  por  perdas  e  danos,  negando  provimento  à
Apelação interposta por Gilberto Alexandre Gomes, mantendo a Sentença em
seus demais termos.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene
de Lima Campos. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


